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กำหนดกำรเดินทำง เดือนมีนำคม 2562

โปรแกรมเดินทาง
ฮัลโหล คิ ตตี้ เจจู - พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้าตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา - ร้านน้ ามันสนเข็มแดง ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิ กิ - ยอดเขาซองซานอิ ลซุลบง - พิ พิธภัณฑ์สตั ว์
น้ า - ยงดูอ มั ร็อ ค หรื อ โขดหิ น รูป หัว มัง กร + +สะพานข้ ามทะเลยงยอน - ร้ านค้ า สมุน ไพร - ร้ า นละลายเงิ น วอน - ศูน ย์
เครื่องสาอาง - ศูนย์โสม - ดิ วตี้ฟรี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู
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วันแรกของการเดิ นทาง

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

22:00-23.30 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสำรขำออก เคำน์ เตอร์สำยกำรบิน JEJU AIR
(BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2-3 โดยมีเจ้ำหน้ำทีจำกบริษทั คอยให้กำรต้อนรับและอำนวย
ควำมสะดวกในเรือ่ งของเอกสำรของท่ำน
ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึน้ เครือ่ งใส่กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิ้น
(รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ในถุงทีโ่ ปร่งใสและสำมำรถเปิ ด -ปิ ดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนัน้
กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดทีท่ ำจำกสัตว์ไม่ว่ำเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่ำงๆ เพรำะ
หำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสียค่ำปรับ

วันที่สองของการเดิ นทาง สนามบิ นเจจู - ฮัลโหล คิ ตตี้ เจจู - พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้าตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค วัดซันบังโพมุนซา

ออกเดิ
ระเทศเกำหลี
ใต้คโดยสำยกำรบิ
AIR เที่ ยวบิ นที่
เดิน02.25-03.25
ทางถึงสนามบินเจจู -น.
อุทยานแห่
งชาตินฮลั ทำงสู
ลาซาน ่ป
- โชว์
กายกรรม - ภูเขาซองอั
- วัดซันบังซา - พิพิธภันณฑ์JEJU
ชาโอซุลลอค

7C2244 เป็ นสำยกำรบินโลว์คอสอันดับ 1 ของ

ประเทศเกำหลีใต้ สะดวกสบำย กำรดูแลเอำใจใส่น่ำประทับใจ พร้อมทัง้ ภำพลักษณ์ ที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็ นดำรำชื่อดังของเกำหลี สำย
กำรบินเจจูเป็ นสำยกำรบินชันน
้ ำทีพ่ ฒ
ั นำได้อย่ำงรวดเร็วทีส่ ดุ ในประเทศเกำหลีใต้ หลังจำกกำรก่อตัง้ เมื่อปี 2005 ได้ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว
โดยกำรปรับปรุงรำคำให้มคี วำมยุตธิ รรมแก่ลูกค้ำตำมคำเรียกร้อง และยังได้มกี ำรปฏิรปู ธุรกิจทำงกำ บินอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย สำยกำรบิน
เจจูได้ทำให้กำรท่องเทีย่ วเป็ นทีแ่ พร่หลำยจนประสบควำมสำเร็จ ซึ่งก่อนหน้ำนัน้ ไม่เคยนำวิธีเหล่ำนี้มำปฏิบตั ิ จนทำให้ประเทศเกำหลีใต้
กลำยเป็ นประเทศท่องเทีย่ วได้ มีเส้นทำงบินมำกกว่ำ 67 แห่งในเมืองสำคัญ ๆ เครือ่ งบิน B737-800 ของสำยกำรบินเจจู ได้รบั กำรยอมรับ
จำกทั ่วโลก ‘ในด้ำนควำมปลอดภัย’ ‘และสมรรถภำพ’เป็ นเครือ่ งบินทีใ่ ช้มำกทีส่ ดุ และมีชอ่ื เสียงในต่ำงประเทศ

09:20-10.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินเชจู เป็ นท่ำอำกำศยำนทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของเกำหลีใต้ รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน
ได้ถูกจัดอันดับจำก OAG ว่ำมีไฟลท์หรือกำรจรำจรบนท้องฟ้ ำเยอะทีส่ ดุ ในโลก ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2511 (กรุณำปรับเวลำของท่ำนให้เร็วขึ้น
2 ชั ่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหลี) ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร พำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมรดกโลก
เกาะเชจู ที่องค์กำร UNESCO ให้รำงวัลเกำะเชจูเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ทำงธรรมชำติแห่ง ใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7
WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจูเป็ นเกำะทีเ่ กิดใหม่จำกภูเขำไฟทีด่ บั แล้ว
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พำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ HELLO KITTY JEJU ISLAND เป็ นสถำนที่จดั แสดงเรื่องรำวเกีย่ วกับคิตตี้
หลำกหลำยเวอร์ช ั ่น รวมทัง้ สิ่ง ของเครื่องใช้ที่เ ป็ นคิต ตี้ท งั ้ หมด พร้ อมเรื่อ งรำวประวัติควำม
เป็ นมำ ร้ำนขำยของที่ร ะลึกน่ ำรักๆ มำกมำยให้ท่ำนได้เ ลือกซื้อติดไม้ติดมือ เช่น ที่คำดผม ร่ม
สมุด หมอน ตุ๊กตำ และช็อคโกแล๊ต รับรองถูกใจสำวกของ Hello Kitty แน่ นอน อีกทัง้ ยัง คิตตี้คำ
เฟ่ ซึ่งเป็ นร้ำนกำแฟตกแต่งอย่ำงน่ ำรักเหมำะสำหรับถ่ำยภำพ ภำยในร้ำนมีจำหน่ ำยเค้กหลำย
รสชำติ ไอศรีมโยเกริ ์ต และกำแฟ รสชำติอร่อยทีค่ ณ
ุ ไม่ควรพลำด

พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอวิ๊ เป็ นเมนูอำหำรเกำหลีพ้นื เมืองดังเดิ
้ ม จิมดักจำนใหญ่น้ีประกอบไปด้วย ไก่ช้นิ โต วุน้ เส้นเกำหลีน้ีม ี
ลักษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ ๆทำจำกมัน ฝรั ่งท ำให้เหนียวนุ่ มเป็ น พิเศษผัดคลุ กเคล้ำกับซอสสูตรเฉพำะ เสิร์ฟพร้อมข้ำวสวยร้อนๆ กำร
รับประทำนใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
พำท่ำนเดินทำงสู่ พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนทีไ่ ด้รบั ของขวัญจำกธรรมชำติ ทำให้เป็ นที่ปลูกชำเขียวคุณภำพสูง ที่ส่ง
ผลิตภัณฑ์ชำเขียวส่งออกไปขำยทั ่วโลก เป็ นสถำนทีจ่ ดั แสดงประวัตแิ ละวัฒนธรรมกำรชงชำ อัน
หลำกหลำย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกชำนำนำชนิ ด อำทิเช่น ชำเขียวคุณภำพเยี่ยมเหมำะ
สำหรับซื้อเป็ น ของฝำก มีคุกกี้ชำเขียว ซุ ปชำเขียว แผ่นมำส์กหน้ำชำเขียว และแชมพู เป็ นต้น
ภำยในยังมีคำเฟ่ ทีจ่ ำหน่ำยชำเขียวทัง้ ร้อนและเย็น ไอศกรีม ชำเขียว และโรลชำเขียวที่คุณไม่ควร
พลำด ภำยในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึง่ นักท่องเที่ยวจะได้สมั ผัสกับภำพบรรยำกำศของไร่
ชำเขีย วที่ใหญ่ที่สุดในเกำหลีใต้ รวมทัง้ ถ่ำยภำพที่ระลึกกับถ้ว ยชำ ซึ่ง เป็ น สัญลักษณ์ ของไร่ช ำ
เขียวทีน่ ี่
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ น้าตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) น้ ำตกที่ไหลลงจำกหน้ำผำ
หินนี้ท่ำนสำมำรถมองและจินตนำกำรเห็นออกเป็ นรูปต่ำงๆ ทำให้เกิดเสียงรำวกับฟ้ ำคะนอง สำย
น้ ำตกไหลลงสูแ่ อ่งน้ ำรวมกับแสงสะท้อนเปรียบได้กบั กำรรวมทัง้ ผืนฟ้ ำและพื้ นดินเข้ำด้วยกัน ด้วย
ควำมงดงำมนี้ ทำให้เป็ นสถำนที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพื่อถ่ำยภำพ โดยมีน้ ำตกซอนจียอน
เป็ นฉำกหลังภำพถ่ำยทีส่ วยงำม

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค ( SONGAK

SAN)

เป็ นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู

สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล
ชายหาดที่ น่ีจะไม่ได้เป็ นทรายสีขาวแต่กลับเป็ นหิน สีดา นา้ ทะเลสีดาแปลกตา เป็ นจุดดาน ้ายอด
นิยมของกลุม่ แฮนยอ ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญี่ ปนบั
ุ่ งคับให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้ตั้งแต่สมัย
สงครามโลก เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้สาหรับทาลายเรือของอเมริกา โดยทาเป็ นเรือติดระเบิด
แล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ ปิ ดให้เข้าชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิ ดไม่ให้เข้าชมอีก
เลย และยังเคยเป็ นสถานที่ถ่า ยทาเรื่อง "แดจัง กึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของ
เกาหลีใต้ สาหรับใครที่ช่นื ชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟิ นกับหอยเป๋ าฮือ้ สุดขึน้ ชื่อ ที่อาชีพ แฮนยอหรือนักประดานา้ หญิ งวัยชรางม
ขึน้ มาขายกันอยู่รมิ ชายฝั่ ง สด อร่อยอย่าบอกใครเชียว
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จำกนัน้ พำท่ำนแวะนมัสกำรพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขำซันบังหันหน้ำออก
สูท่ ะเล ระหว่ำงทำงขึน้ ท่ำนจะได้ยนิ เสียงพระสวดมนต์ ภำยในวัดจะประดิษฐำนพระพุทธรูปองค์
ใหญ่ซงึ่ เป็ นพระประธำนที่มคี วำมศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นที่เลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจู และชำว
เกำหลีใต้ทนี่ บั ถือศำสนำพุทธ และรูปปั ้นเจ้ำแม่กวนอิมซึ่งหันหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนัน้ ยังมี
รูปปั น้ พระสังกัจจำยน์ ซึง่ หำกได้ลูบพุงก็จะร่ำรวยเงินทอง ท่ำนจะได้พบกับวิธกี ำรทำบุญของชำว
เกำหลีใต้ที่แตกต่ ำงกับวัฒนธรรมไทย โดยนิ ยมถวำยข้ำวสำรเพื่อ เป็ น อำหำรสำหรับพระสงฆ์
แสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่ำงแห่งชีวติ นอกจำกนัน้ ที่วดั แห่งนี้ท่ำนยัง
จะได้ชน่ื ชมกับวิวทะเลทีส่ วยงำมของแหลมมังกรทีย่ ่นื ออกสูม่ หำสมุทร
พร้อ มเสริฟด้ว ยเมนู ซัม กย็อ บซัล เป็ น อาหารที่เ ป็ น ที่นิ ยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมูสามชั้น ไปย่า งงบนแผ่น โลหะที่ ถูกเผาจนร้อ น
ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป่ น เกลือ และนา้ มันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัล
จะมีการเตรียมการที่สดุ แสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมักหรือมีส่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย
จำกนัน้ พำทุกท่ำนเเข้ำพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่ำ
วันที่สามของการเดิ นทาง ร้านน้ามันสน - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิ กิ รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดองเกำหลี)
ยอดเขาซองซานอิ ลซุลบง - พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้า
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดองเกำหลี) ไส้
กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้ อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จำนวนจำน (ใส่กบั ข้ำว) ที่น้อยกว่ำ
เท่ำนัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมำรับประทำนอำหำรสไตล์ตะวันตกกันมำกขึน้
จำกนัน้ พำท่ำนเดินทำงต่อที่ ร้านน้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชำติ ผ่ำนผลงำนกำรวิจยั
มำกมำยจำกมหำวิทยำลัยแห่ งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน่ ำตำลใน
กระแสเลือด ป้ องกันกำรเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสำมำรถล้ำงสำรพิษในร่ำงกำย เพื่อเพิ่มภูม ิ
ต้ำนทำนและทำให้อ ำยุยืน แบบชำวเกำหลี ซึ่ง กำลัง เป็ น สิ่งที่ไ ด้ร บั ควำมนิ ย มจำกคนในประเทศ
เกำหลีเป็ นอย่ำงมำก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่ำงๆทีท่ ำจำกสนเข็มแดงซึ่งเป็ นสินค้ำยอดนิยมสำหรับคน
เกำหลีและนักท่องเทีย่ ว
จำกนัน้ พำท่ ำนสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่ง ดอกเรป ดอกเรปถือเป็ น สัญลักษณ์ ข องเกำะเชจู “ยูแ ช
หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีช่อื เรีย กทำงกำรเป็ นภำษำอัง กฤษว่ำ “คำโนล่ ำ มีดอกสี
เหลืองประกอบด้วยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกำะเชจูโดยเริม่ ในเดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม ของ
ทุกปี ทุ่ งดอกเรปออกดอกบำนสะพรั ่งเหลือ งอร่ำมเต็มเนินเขำ เป็ นวิวธรรมชำติที่ส วยงำมเหมำะ
สำหรับเก็บรูปควำมประทับใจเป็ นควำมทรงจำ (ปริมำณของดอกเรปบำนอำจขึ้นอยู่กบั ภูมอิ ำกำศ
ค่ะ)
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จำกนัน้ พำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บำ้ น
แห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่หมูบ่ ำ้ นนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงั เป็ นหมู่บำ้ นโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ที่ยงั มี
ชำวบ้ำนอำศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของกำรสร้ำงบ้ำนที่นี่คอื จะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับมูลม้ำ เป็ นตั วยึด
ก้อนหินและก้อนอิฐเข้ำด้วยกันเป็ นโครงสร้ำงของตัวบ้ำน ถ้ำท่ำนเคยมำเที่ยวเกำหลีใต้แล้วเคยเห็น
ไหต่ำงๆที่อยู่ตำมบ้ำนก็จะเดำได้ว่ำเป็ นไหสำหรับทำ "กิมจิ" หรือผักดองของเกำหลี แต่สำหรับที่
เกำะนี้นนั ้ ไหทีว่ ำงเรียงรำยกันอยู่ตำมบ้ำนเรือนทีน่ ี่จะเป็ นไหสำหรับหมัก "โอมีจำ" หรือ แบล็ครำส
เบอร์ร ี่ ที่จะมีเฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดยชำวบ้ำนจะนำผลเบอร์รปี่ ่ ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ ำผึ้ง
และหมักไว้สำมปี ก่อนทีจ่ ะนำมำรับประทำนได้ รสชำติหวำนอมเปรีย้ ว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในกำรรักษำคนป่ วย ปั จจุบนั นี้กลำยเป็ น
สินค้ำทีผ่ มู้ ำเยีย่ มเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทำน และซื้อเพื่อเป็ นของฝำก
พร้อมเสริฟด้วยเมนู "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นกำรนำเนื้อหมูหมักกับเครือ่ งปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนำไปผัดคลุกเคล้ำพร้อมน้ ำซุป นักท่องเที่ยว
นิยมรับประทำนเพรำะมีรสชำติออกหวำนและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทำนกับ ผักสด กิ มจิ เครื่องเคียงต่ำง และข้ำวสวยร้อนๆ เป็ น
อำหำรพิเศษทีข่ อแนะนำ
จำกนัน้ พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ชายหาดกวางชิ กิ (Gwangchigi Beach) เป็ นชำยหำดที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่งบนเกำะเชจู ชำยหำดนี้มที ศั นียภำพเป็ นเอกลักษณ์มวี วิ พื้นหลังเป็ นปำกปล่องภูเขำไฟซอง
ซำนอิลจูบงซึง่ เป็ นไฮไลท์ของเกำะเชจู ทุกท่ำนจะได้ชมควำมสวยงำมของธรรมชำติที่ยงั คงควำม
อุดมสมบูรณ์และรับลมทะเลเย็นๆ และ ที่สำคัญยังเป็ นจุดชมวิวพระอำทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
บนเกำะเชจู

จำกนัน้ นำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิ ลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขำไฟที่ดบั
แล้ ปำกปล่ อ งภูเ ขำไฟที่ม ีล ักษณะเหมือ นมงกุฎ เป็ น สถำนที่โ ด่ง ดัง ที่ผู้คนมำขอพรและชมพระ
อำทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่งใน 10 สถำนทีส่ วยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี้เรำ
ยังสำมำรถดื่มด่ำกับ
ท้องฟ้ ำและน้ ำทะเลสีครำม ทิวทัศน์ ที่สวยงำมโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถำนที่ที่นักท่องเที่ยว
จำกทั ่วทุกมุมโลกอยำกมำสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่ทำงธรรมชำติของ
โลก ท่ำนสำมำรถเดินขึน้ ไปยังปำกปล่องภูเขำไฟทีด่ บั แล้ว ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพักชม
วิวและถ่ ำยรูปจำกมุมสูง แต่ล ะจุดชมวิวที่ท่ำนแวะพัก สำมำรถสัม ผัสวิวทิวทัศน์ แ ละบรรยำกำศที่
แตกต่ำงกัน เมือ่ ขึ้นไปถึงด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้สมั ผัสกับอำกำศบริสุทธิ ์ และ
ทัศนียภำพทีส่ วยงำมอย่ำงแน่นอน
จำกนัน้ พำท่ำนเข้ำชม AQUA PLANET พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ า หรือ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
เป็ นสถำนทีอ่ กี แห่งหนึ่งทีไ่ ม่ควรพลำดเมื่อได้มำเยือนเกำะเชจู เพรำะที่นี่เป็ นทัง้ ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้
ทำงทะเล ควำมรูเ้ กีย่ วกับ ธรรมชำติและสิง่ มีชวี ติ ใต้ทะเลที่จดั แสดงได้น่ำสนใจ และสวยงำม มีตู้ปลำ
จ ำนวนมำกตัง้ แต่ ข นำดเล็ก จนถึ ง ขนำดใหญ่ ม หึม ำอลัง กำร ชวนตื่น ตำตื่น ใจในโลกใต้ท้อ งทะเล
นอกจำกนี้มฉี ลำมวำฬเป็ นไฮไลท์ โชว์กำรให้อำหำรปลำฉลำมสุดระทึก ดินแดนแห่งนกเพนกวิน ชม
กำรให้อำหำรนกเพนกวินตัวน้อย ทีต่ ่ำงกรูกนั มำรับอำหำรอย่ำงคึกคัก และปลำกระเบนว่ำยข้ำมหัวไป
มำทำให้คณ
ุ และครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รตู้ วั
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พร้อมเสริฟทุกท่ำนด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง เมนูป้ิ งย่ำงประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกำะเชจูข้นึ ชื่อด้วยอำหำรทะเลสดๆ อยำกให้ทุกท่ำนได้
ลิ้มควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้ำวสวยและเครือ่ งเคียงต่ำงๆ
จำกนัน้ พำทุกท่ำนเเข้ำพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่ำ
วันที่สี่ของการเดิ นทาง ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลาย
เงิ นวอน - ศูนย์เครื่องสาอาง - ศูนย์โสม - ล้อตเต้ ดิ วตี้ฟรี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู - สนามบิ นเจจู - สนามบิ นสุวรรณภูมิ
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดองเกำหลี) ไส้
กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้ อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จำนวนจำน (ใส่กบั ข้ำว) ที่น้อยกว่ำ
เท่ำนัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมำรับประทำนอำหำรสไตล์ตะวันตกกันมำกขึน้
จำกนัน้ พำทุกท่ำนชม ยงดูอมั ร็อค โขดหิ นมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเล
ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมั ร็อคที่มลี กั ษณะคล้ำยกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ ห์
ทำงธรรมชำติของเกำะเจจู ซึง่ ถือกันว่ำถ้ำหำกใครไม่ได้มำเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมำดูโขดหินมังกร
ก็ถือว่ำยังมำไม่ถึงเกำะเจจู โขดหินมัง กรแห่งนี้เกิดขึ้นจำกกำรกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทำให้ม ี
รูปทรงลักษณะเหมือ นหัว มังกร กำลังอ้ำปำกส่ง เสียงร้องคำรำมและพยำยำมที่จะผุดขึ้นจำกท้อ ง
ทะเล เพื่อขึน้ สูท่ อ้ งฟ้ ำ เป็ นประติมำกรรมทีธ่ รรมชำติได้สร้ำงสรรค์มำ สถำนที่แห่งนี้เป็ นที่สนใจของ
นักท่องเทีย่ วเกำหลีเป็ นอย่ำงมำก และยังสำมำรถเดินไปเยีย่ มชมสะพำนข้ำมทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธำรลำวำทีต่ อนนี้กลำยเป็ นธำรน้ ำทะเล
ทีม่ สี สี วยงำมแปลกตำอีกด้วย
จำกนัน้ นำท่ำนชม ร้า นสมุน ไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิข สิท ธิ ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์เรียกว่ำ ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว
ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น้ ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในกำรล้ำงสำรพิษที่
ตกค้ำงหรือไขมันทีส่ ะสมอยู่ภำยในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่ำนแข็งแรงขึ้น ซึ่งยัง
ส่ง ผลดีต่ อสุขภำพร่ำงกำยของท่ ำนเอง ร้ำนละลำยเงิน วอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่ม ีขนม
พื้นเมืองเกำหลีหลำกชนิด อำทิเช่น ขนมข้ำวพอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต
ช็อคโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำติ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน ลูกบอลซักผ้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ ำ และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของ
เกำหลี (SESA LIVING) ที่นุ่ม น่ ำสัมผัส พร้อมกับกำรกันไรฝุ่ นได้ดเี ยี่ยม ของฝำกของที่ระลึกมีให้ท่ำนได้เลือกซื้อมำกมำย พร้อมทัง้ มี
บริกำรบรรจุกล่องตำมเงือ่ นไขของร้ำน
จำกนัน้ พำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสำอำงค์ที่
หมอศัลยกรรมเกำหลีรว่ มออกแบบมำกมำย มีผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่เหมำะกับผูท้ ี่มปี ั ญหำผิวหน้ำ ไม่ว่ ำ
จะเป็ นสิว มีรว้ิ รอย ฝ้ ำ กระ จุดด่ำงดำใบหน้ำหมองคล้ำ อยำกผิวขำวสว่ำงใส ไร้รว้ิ รอย แต่งหน้ำเบำๆ
โชว์ผวิ แบบสำวเกำหลี โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม
อำหำรกลำงวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิ้นบำง ๆ ผักต่ำง ๆ เช่น
กะหล่ ำปลี ฟั กทองอ่อน ถั ่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมำต้มรวมกัน โดยสำมำรถทำนได้ท งั ้ แบบแห้ง และน้ ำ เครื่อ งเคียงต่ ำง ๆ คือ
ถั ่วงอกดอง วุน้ เส้นปรุงรสสำหร่ำย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้ำวสวยร้อนๆ ท่ำนจะอิม่ อร่อยกับเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน
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จำกนัน้ นำท่ำนสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บำลรับรองคุณภำพว่ำผลิตจำกโสม
ที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็ นโสมที่มคี ุณภำพดีที่สุด ภำยในจะมีเจ้ำหน้ ำที่ให้ควำมรูเ้ กีย่ วกับโสมพร้อม
อธิบำยคุณสมบัตแิ ละผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตจำกโสม ให้ท่ำนได้เลือกซื้อโสมทีม่ คี ณ
ุ ภำพดีที่สุดและรำคำถูก
กลับไปบำรุงร่ำงกำยหรือฝำกญำติผใู้ หญ่ทที่ ่ำนรักและนับถือ
จำกนัน้ นำท่ำนช้อปปิ้ งสินค้ำปลอดภำษี ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่มสี นิ ค้ำ
ชัน้ น ำปลอดภำษีใ ห้ท่ ำนเลือกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด น้ ำหอม เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค์ กระเป๋ ำ
นำฬิกำ เครื่องประดับ หลำกหลำยแบรด์ดงั อำทิเช่น Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi
,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's
Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi
Brown, Chanel, Jo Malone, Perfuฯลฯ
จำกนัน้ พำท่ำนเดินทำงสู่ ดาวทาวน์ เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้ำท้องถิน่ ชือ่ ดัง บนเกำะเชจู อำทิเสือ้ ผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ ำ เครื่องสำอำงค์
เครื่องประดับ ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB,
ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic
สัมผัสประสบกำรณ์ชอ้ ปปิ้ งทีเ่ ร้ำใจทีส่ ดุ ของคุณ เหมือนยกเมียงดงมำไว้บนเกำะ ในสไตล์บรรยำกำศ
เกำะเชจู พร้อมร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ร้ำนคำเฟ่ มำกมำย

21:30-22.30 น. เหินฟ้ ำกลับสูป่ ระเทศไทย โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เที่ยวบิ นที่ 7C2243 พร้อมควำมประทับใจ
01.00-02.00 น. เดินทำงถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภำพ
**กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ ที่กรุง เทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำง
บริษ ัทฯจะไม่ร บั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น และขอสงวนสิท ธิท์ ี่จ ะไม่คืน ค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณี ใดๆทัง้ สิ้น ซึ่ง อยู่ น อกเหนือ ควำมรับผิดชอบของ
บริษทั *** ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรือ
สิง่ ของสูญหำยตำมสถำนทีต่ ่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทั และเจ้ำหน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำรท่องเที่ยวที่
ระบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำ ด้วยกรณีใดๆทัง้ สิ้น ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกค้ำและ
บริษทั จ่ำยไปแล้ว
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***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN MARCH
ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ น
นักท่องเที่ยวจริ งๆ เดิ นทางท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากลูกค้าปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินประกันกรณี ลกู ค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ผู้ชาระเองทัง้ หมด

ลูกค้ าจะต้องเป็ น

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อ
ความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่/
เด็กไม่เสริ มเตียง
ราคา
ราคาปกติ
โปรโมชั ่น

มีนาคม : 8-11, 9-12, 10-13, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21

11,900

8,400

มีนาคม : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 7-10, 11-14, 14-17, 21-24

12,200

8,700

มีนาคม : 22-25

12,300

9,000

มีนาคม : 5-8, 6-9, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 23-26

12,500

9,000

มีนาคม : 24-27

12,800

9,300

มีนาคม : 25-28

13,100

9,600

มีนาคม : 26-29, 27-30

13,400

9,900

พักเดี่ยวเพิ่ ม

4,900.-

***ราคาโปรโมชัน่ มีจานวนจากัด (ราคายึดตามหน้ าเว็บไซต์)
เงื่อนไขการให้ บริการกรณีสารองทีน่ ั่ง
1. ราคาโปรโมชัน่ ชาระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รับ invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice
2. ส่ วนที่เหลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระยอดเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่
ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ในการเดินทางกับทางบริ ษทั
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ราคานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิ้น
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู ้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิ ทธิ์ หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (เอกสารขอเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ราคานีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น 800 บาท หรื อ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริ ป
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการ
(หากท่านต้องการสัง่ เพิม่ กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณี ออกใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่ างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)
สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป ผูเ้ ดินทางเตรี ยมเอกสารและดาเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น (สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อ
เดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรื อเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จดั ให้ กรุ ณ าเตรี ยม
อาหารสาเร็ จรู ปส่ วนตัวสารองมาด้วย
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
(ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ ปที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง
ราคานี้ เป็ นราคาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชาระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
- เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสื อเดินทางเหลือน้อย
กว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น)
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรื อกรณี ที่ท่าน
ถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุ กอย่าง
ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของบริ ษทั
มัคคุ เทศก์ พนักงาน ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั ทั้งสิ้ น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจขอบริ ษทั กากับเท่านั้น
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ ภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่ องบิน รถไฟ กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้า
เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณี เกิดการผิดพลาดจากสายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่ งอยู่เหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
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ถ้ าลูกค้ าไม่ เข้ าร้ านค้าช้ อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ ปรับเงินค่าเข้ าร้ านช็อปร้ านละ 3,000 บาท
ห้ องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้ องว่ าง ณ วันเข้ าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้ าพัก ไม่ สามารถ CONFIRM ให้ ได้
ถ้ าลูกค้ ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์ หรื อการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่ าน
ขอสงวนสิ ทธิ์การตัดห้ องพักสาหรับผู้ทไี่ ม่ เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่ สามารถใช้ ห้องพักได้
ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านั้น
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไข ข้ อตกลงต่ างๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ แล้วทั้งหมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง

